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Kontrolrapport revideret 26. juli 2019. Billeddokumentation
v/Niels Rømer

foreligger.

Hagemannsvej 28

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse

8600 Silkeborg

af kontrolrapporter på egen hjemmeside. OK.

88489012

Mærkning og information:
Kontrolleret ernæringsanprisninger, sukkerfri. Skriftlig
indskærpelse fremsendt.
Følgende konstateret: Ved kontrol på hjemmeside
www.romernaturprodukt.dk konstateret, at varenummer
23-2282, cornflakes sukkerfri 375 g økologisk ikke overholder
1

kriteriet for anvendelse af ernæringsanprisningen "Sukkerfri".
Kriteriet for anvendelse af ernæringsanprisningen "Sukkerfri"

2

er, at produktet max. må indeholde 0,5 g sukkerarter pr. 100 g.
Jævnfør ingredienslisten på hjemmesiden indeholder
produktet 1,7 g. Ved kontrol af fysisk pakning konstateret, at
den fysiske pakke ikke er mærket med anprisningen
"Sukkerfri". Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Hjemmesiden er ikke opdateret og forventes lukket.
Virksomheden oplyser, at enten vil anprisningen blive fjernet
fra hjemmesiden eller hjemmesiden blive lukket ned i
nærmeste fremtid. Vejledt konkret om, at det kun er tilladt at
anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
anprisningsforordningen og overholder kriterierne for
anvendelse.
Kontrolleret ernæringsanprisninger, protein.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
anvendelse af følgende ernæringsanprisninger: "protein". Ved
kontrol på www.romernaturprodukt.dk af varenummer
23-2551 Chiafrø 250 g økologisk konstateret, at varens indhold
af protein anprises under specifikationer/varebeskrivelse.

X

Kontrolleret, at produktet overholder kriteriet om, at mindst
12% af energiindholdet hidrører fra protein. OK. Virksomheden

X

oplyser, at anprisningen ændres fra "indeholder proteiner" til
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"proteinkilde". OK.
Kontrolleret ernæringsanprisninger, "omega fedtsyrer". Skriftlig indskærpelse fremsendt.
Ved kontrol på www.romernaturprodukt.dk af varenummer 23-2551 Chiafrø 250 g økologisk konstateret, at det
under varespecifikationer/varebeskrivelse anprises, at varen indeholder omega fedtsyrer uden præcisering af
hvilken omegatype, der er tale om. Derudover er mængde af omega fedtsyrer ikke deklareret. Ved kontrol af
fysisk pakning konstateret tilsvarende mangel på etiketten.
Set dokumentation for, at produktet indeholder 19,8 g n-3 omega 3 pr. 100 g. Men virksomheden kunne ikke
dokumentere, at produktet indeholder min. 0,3 g alfa-linolensyre pr. 100 g eller at mængden af
eicosapentaensyre og docosahexaensyre tilsammen udgør mindst 40 mg. pr. 100 g
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Hjemmesiden er ikke opdateret og forventes lukket.
Virksomheden oplyser, at enten vil anprisningen blive fjernet fra hjemmesiden eller hjemmesiden blive lukket
ned i nærmeste fremtid. Virksomheden oplyser, at korrektion af produktetiket igangsættes straks. Vejledt
konkret om, at det kun er tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
anprisningsforordningen og overholder kriterierne for anvendelse.
Kontrolleret ernæringsanprisninger, "gode kostfibre".
Ved kontrol på www.romernaturprodukt.dk af varenummer 23-2551 Chiafrø 250 g økologisk konstateret, at det
under varespecifikationer/varebeskrivelse anprises, at varen indeholder "gode kostfibre" uden angivelse af
mængde af kostfibre, der er i produktet. Ved kontrol af fysisk pakning konstateret tilsvarende mangel på
etiketten. En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt fiberindhold, og anprisninger, der må antages at
have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder mindst 6 g fibre pr. 100 g. Set
dokumentation for højt indhold af fibre (32,6 g pr. 100 g). OK. Virksomheden iværksatte under tilsynet
korrektion af mærkningen, således at "gode" fjernes. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Hjemmesiden er ikke opdateret og forventes lukket. Virksomheden oplyser, at enten vil anprisningen blive
fjernet fra hjemmesiden eller hjemmesiden blive lukket ned i nærmeste fremtid. Vejledt konkret om, at det kun
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er tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til anprisnings-forordningen og overholder
kriterierne for anvendelse, herunder at ”gode kostfiber” ikke umiddelbart har samme betydning som ”højt
indhold af kostfiber”.
Kontrolleret ernæringsanprisning: "fantastisk kilde til omega-3-fedtsyrer".
Ved kontrol på www.romernaturprodukt.dk af varenummer 23-2550 Hørfrø 500 g økologisk konstateret, at det
under varespecifikationer/varebeskrivelse anprises, at varen er en fantastisk kilde til omega 3 fedtsyrer, men at
mængde af omega 3 fedtsyrer ikke er deklareret. Ved kontrol af fysisk pakning konstateret, at pakning var uden
anprisning af omega-3-fedtsyrer indhold. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for indhold af
omega-3-fedtsyrer. Ud fra tabeldata kan imidlertid beregnes, at produktet overholder kriteriet for anprisning af
højt indhold. OK. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Hjemmesiden er ikke opdateret og forventes
lukket. Virksomheden oplyser, at enten vil anprisningen blive fjernet fra hjemmesiden eller hjemmesiden blive
lukket ned i nærmeste fremtid. Vejledt konkret om, at det kun er tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis
de er angivet i bilag til anprisningsforordningen og overholder kriterierne for anvendelse, herunder at
virksomheden skal kunne redegøre for overholdelse af kriterierne.
Kontrolleret deklaration af "omega-3-fedtsyrer". Skriftlig indskærpelse fremsendt.
Ved kontrol på www.romernaturprodukt.dk af varenummer 23-2550 Hørfrø 500 g økologisk konstateret, at det
under varespecifikationer/varebeskrivelse anprises, at varen er en fantastisk kilde til omega 3 fedtsyrer, men at
mængde af omega-3-fedtsyrer ikke er deklareret. Ved kontrol af fysisk pakning konstateret, at pakning var uden
anprisning af omega-3-fedtsyrer indhold. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for indhold af
omega-3-fedtsyrer. Ved kontrol af fysisk pakning konstateret, at pakning var uden anprisning af
omega-3-fedtsyrer indhold.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Hjemmesiden er ikke opdateret og forventes lukket.
Virksomheden oplyser, at enten vil anprisningen blive fjernet fra hjemmesiden eller hjemmesiden blive lukket
ned i nærmeste fremtid. Vejledt generelt om, at hvis et næringsstof, som frivilligt kan næringsdeklareres (fx
kostfibre), anprises, bliver det obligatorisk at deklarere indholdet. Hvis indholdet af andre næringsstoffer (fx
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omega-3-fedtsyrer) anprises, skal mængden stå udenfor næringsdeklarationen, men i samme synsfelt.
Kontrolleret deklaration af anpriste kostfibre. Skriftlig indskærpelse fremsendt.
Ved kontrol på www.romernaturprodukt.dk af varenummer 23-2551 Chiafrø 250 g økologisk konstateret, at det
under varespecifikationer/varebeskrivelse anprises, at varen indeholder gode kostfibre uden angivelse af
mængde af kostfibre, der er i produktet. Ved kontrol af fysisk pakning konstateret tilsvarende mangel på
etiketten. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Hjemmesiden er ikke opdateret og forventes lukket.
Virksomheden oplyser, at enten vil anprisningen blive fjernet fra hjemmesiden eller hjemmesiden blive lukket
ned i nærmeste fremtid.
Vejledt generelt om, at hvis et næringsstof, som frivilligt kan næringsdeklareres (fx kostfibre), anprises, bliver det
obligatorisk at deklarere indholdet. Hvis indholdet af andre næringsstoffer (fx omega 3-fedtsyrer) anprises, skal
mængden stå udenfor næringsdeklarationen, men i samme synsfelt.
Kontrolleret deklaration af anprist "omega fedtsyrer". Skriftlig indskærpelse fremsendt.
Ved kontrol på www.romernaturprodukt.dk af varenummer 23-2551 Chiafrø 250 g økologisk konstateret, at det
under varespecifikationer/varebeskrivelse anprises, at varen indeholder omega fedtsyrer uden præcisering af
hvilken omegatype, der er tale om. Derudover er mængde af omega fedtsyrer ikke deklareret. Ved kontrol af
fysisk pakning konstateret tilsvarende mangel på etiketten. Set dokumentation for, at produktet indeholder 19,8
g n-3 omega 3 pr. 100 g. Men virksomheden kunne ikke dokumentere, at produktet indeholder min. 0,3 g
alfa-linolensyre pr. 100 g eller at mængden af eicosapentaensyre og docosahexaensyre tilsammen udgør mindst
40 mg. pr. 100 g. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Hjemmesiden er ikke opdateret og forventes
lukket. Virksomheden oplyser, at enten vil anprisningen blive fjernet fra hjemmesiden eller hjemmesiden blive
lukket ned i nærmeste fremtid. Virksomheden oplyser, at korrektion af produktetiket igangsættes straks. Vejledt
generelt om, at hvis et næringsstof, som frivilligt kan næringsdeklareres (fx kostfibre), anprises, bliver det
obligatorisk at deklarere indholdet. Hvis indholdet af andre næringsstoffer (fx omega-3-fedtsyrer) anprises, skal
mængden stå udenfor næringsdeklarationen, men i samme synsfelt.
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